Delegationsordning
för
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
Rätten att fatta beslut, avge yttrande och övrig ärendehantering som kräver delegation vidaredelegeras från förvaltningschef för
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning till befattningshavare, delegater, i enlighet med denna delegationsordning. Beslutet
gäller från 1 maj 2017.
Beslutet fattas med stöd av beslut § 29/2017 från Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd samt med stöd av Kommunallag
(1991:900) 6 kap. 33 och 37 §§ om delegering.
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ALLMÄNT OM DELEGATION
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för
kommunen. Kommunfullmäktige överlämnar ansvar till styrelser och nämnder genom reglemente. Dessa beslutar i ärenden som rör verksamheten
och i de ärenden som de enligt lagstiftning ska handlägga samt i de ärenden som fullmäktige har delegerat till nämnden.
Delegering innebär överlåtelse av beslutsrätt. Delegering kan ske både från kommunfullmäktige till nämnd, genom reglemente, och från nämnd
till utskott, förtroendevald och anställd. Syftet med delegering av nämnds beslutsrätt är att dels avlasta nämnden rutinärenden, dels att möjliggöra
en effektivare kommunal förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare.
Beslut med stöd av delegation är juridiskt sett nämndens beslut och överklagas därför på samma sätt som nämndens beslut. Delegaten har dock
det fulla ansvaret för ärendets beredning och beslut.
Ett beslut som fattas med stöd av delegering kan inte ändras av nämnden. Däremot kan nämnden återkalla den givna beslutsrätten. Detta kan
göras generellt för en viss grupp av ärenden, för en viss delegat eller för ett viss ärendetyp.
Alla beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. På sådant sätt kan nämnden följa hur uppdraget, att besluta i nämndens
ställe, har utförts.
Delegering ska tolkas som en överlåten beslutsrätt i sakfrågan. Om ett lagrum ändras, behåller samma innebörd, men har annan hemvist eller
paragrafnummer så gäller ändå delegationen. Åtföljande redaktionell ändring av delegationsordningen kan komma vid lämpligt tillfälle.

Rätten att göra ändringar i delegationsordningen som enbart är att betrakta som redaktionella är delegerat i denna delegationsordning.
Delegation innebär överlåtelse av beslutsrätt av formell, lagreglerad karaktär ofta inom myndighetsutövning men även inom kommunens eget
regelverk. Övriga beslut kallas beslut av verkställighetskaraktär och innebär åtgärder som normalt finns inom tjänstemannens ansvarsområde.
Interna beslut och ställningstaganden som rör den inre verksamheten, till exempel de flesta personaladministrativa beslut och beslut i den löpande
driften, räknas till verkställighet. Sådan beslutanderätt kan framgå av policy, program, riktlinjer, arbetsbeskrivningar, handbok och liknande.
Kommunfullmäktige och kommunstyrelse har genom detta gett utpekat ansvar till chefer eller andra tjänstemän.
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Fullmakt skiljer sig från delegation. Bestämmelser om fullmakt finns i avtalslagen. En fullmakt är en förklaring från fullmaktsgivaren att
fullmäktigen, den som har fått fullmakten, har rätt att handla på fullmaktsgivarens vägnar. Fullmaktsgivaren tar på sig ansvaret för de
rättshandlingar, exempelvis avtal, som fullmäktigen ingår för dennes räkning. Beslut och andra rättshandlingar inom ramen för en fullmakt kan
inte överklagas genom kommunalbesvär. En delegat däremot har en organställning genom att delegaten går in i nämndens ställe och beslutar.

Attesträtt innebär att attestanten godkänner en utbetalning efter det att korrekt granskare har godkänt exempelvis en faktura. Attesträtt innebär
inte att man har behörighet eller befogenhet att binda kommun till framtida kostnader eller andra åtaganden.
Frågor av verkställighetskaraktär omfattas inte av delegationsordningen och kommer inte att ingå annat än där det finns behov av informerande
text.
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LISTA ÖVER DELEGATER
Beslutanderätten är i denna delegationsordning delegerad till
Benämning:
Beslut får fattas av:
Ordförande, resp 1:e vice ordförande och 2:e vice
Ordförande resp 1:e och 2:e vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden
ordförande
Personalchef
Personalchef i Avesta kommun
Förvaltningschef
Enhetschef
Enhetschef "aktuell enhet"

Miljöinspektör

Förvaltningschef
Avser samtliga enhetschefer
Enhetschef kart- och mätenheten
Enhetschef miljöenheten
Enhetschef plan- och byggenheten
Miljöinspektör

Naturvårdshandläggare
Byggnadsinspektör

Kommunekolog, annan handläggare med utpekat naturvårdsansvar
Stadsarkitekt, byggnadsinspektör, bygglovshandläggare och bygglovsarkitekt

Planhandläggare

Stadsarkitekt, planarkitekt, planingenjör
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LAGRUM OCH FÖRKORTNINGAR
AB

Allmänna bestämmelser, kollektivavtal mellan Sveriges Kommuner och Landsting och ett flertal fackliga organisationer inom
personalområdet

AF
AHL
AL

Avfallsförordning (2011:927)
Alkohollag (2010:1622)
Anläggningslag (1973:1149)

ALO
AR
Arblag
BBR

Allmänna lokala ordningsföreskrifter
Attestreglemente
Arbetsrättsliga lagstiftningar, kan innebära olika beroende på ärendets art
Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd) (BFS 2011:6)

BF
BFS 2011:12

Begravningsförordning (1990:1147)
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar (BFS 2011:12)

BSF
DF
DL

Bilskrotningsförordning (2007:186)
Delgivningsförordning (2011:154)
Delgivningslag (2010:1932)

EG 853/2004
EG 882/2004

EG-förordning 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung
EG 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt
bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) (BFS 2011:10)
Föreskrifter om avfallshantering (i Kommunal renhållningsordning)
Förordning (2007:667) om allvarliga miljöskador
Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter
Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
Fastighetsbildningslag (1970:988)
Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel

EKS
FAH
FAM
FAOFA
FAOKL
FBL
FBM
FBU
FFVOÄ

Förordning (2001:1084) om buller från viss utomhusutrustning
Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

FGS
FKEL
FL

Förordning (1998:929) om gaturenhållning och skyltning
Förordning (2011:1060) om kontroll vid export av livsmedel
Förvaltningslag (1986:223)
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FMH
FMJ
FMKB
FOPCB
FOS
FVV
KL
LAS
LFAB

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket
Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
Förordning (2007:19) om PCB m.m.
Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.
Kommunallag (1991:900)
Lag (1982:80) om anställningsskydd
Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

LFS

Lag (2014:227) om färdigställandeskydd

LGS
LHF
LHP
LHRL
LIVSFS 2005:20

Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
Lokala hälsoskyddsföreskrifter
Lag (1966:742) om hotell och pensionatsrörelse
Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien

LL
LMF
LML
LOU
LRA
LSP
LTEB
LÅB
MB
MTF
NFS 2003:24

Ledningsrättslag (1973:1144)
Livsmedelsförordning (2006:813)
Livsmedelslag (2006:804)
Lag (2007:1091) om offentlig upphandling
Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer
Lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk mm
Lag (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner
Miljöbalk (1998:808)
Miljötillsynsförordning (2011:13)
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor

NFS 2006:9
NFS 2015:2
NFS 2015:3

Naturvårdverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport
Naturbårdsverkets föreskrifter NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:3) om spridning av vissa biocidprodukter

OL
OSL

Ordningslag (1993:1617)
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
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OVK
PBF
PBL
SFF

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter
(BFS 2011:16)
Plan- och byggförordning (2011:338)
Plan- och bygglag (2010:900)
Svävarfartsförordning (1986:305)

SJVFS 2004:62
SLVFS 2001:30
SSF
SSL
SSMFS 2012:5
TF
TKF
TKL
TL
UP

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring
Livsmedelsverkets föreskrift (SLVFS 2001:30) om dricksvatten
Strålskyddsförordning (1988:293)
Strålskyddslag (1988:220)
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar
Tryckfrihetsförordning (1949:105)
Terrängkörningsförordning (1978:594)
Terrängkörningslag (1975:1313)
Tobakslag (1993:581)
Policy för upphandling och inköp för Avesta kommun
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VERKSTÄLLIGHET
Interna beslut och ställningstaganden som rör den inre verksamheten, till exempel de flesta personaladministrativa besluten och beslut i den löpande
driften, räknas till verkställighet. Sådan beslutanderätt kan framgå av policy, program, riktlinjer, arbetsbeskrivningar, handbok och liknande.
Kommunfullmäktige och kommunstyrelse har i dessa fall gett utpekat ansvar till chefer eller andra tjänstemän.
Inom ekonomiområdet kan särskilt nämnas
- Investerings-, hyres- och leasingregler för Avesta kommun - reglerar beslutsrätt och ansvar inom området för politiska organ samt tjänstemän i olika
roller, bland annat förvaltningschef.
- Inköpskorts riktlinjer - tydliggör bland annat chefers möjlighet att besluta om vem som ska få ha inköpskort i tjänsten.
- Kundfakturering och inkasso, policy och hanteringsregler - reglerar rutiner och ansvarsfördelning för fakturering, anstånd med betalning samt inkasso.
Avser chefsnivåer och handläggarnivåer.
- Intern kontroll, reglemente och arbetsmodell - reglerar ansvar för förvaltningschef i arbetet med den interna kontrollen, beslut om intern kontroll tas av
nämnden.
Inom Avesta kommuns antagna styrdokument hittar man ett flertal som berör kommunen som arbetsgivare och kommunens medarbetare, men som inte
innehåller specifika beslut att delegera.
-Personalpolitiskt program,
-Arbetsmiljöpolicy för Avesta kommun
-Grunddokument mångfald och Jämställdhet,
-Handlingsplan mot kränkande särbehandling,
-Policy mot korruption, mutor och jäv
-Rökpolicy
alla dessa visar kommunens inställning i de aktuella frågorna. Beslut som kan behövas för att leva upp till ambitionerna kan återfinnas i olika
lagstiftningar och förordningar.
Inom personalområdet kan man också identiera många områden där begreppet verkställighet är lämpligt för att genomföra den verksamhet man ansvarar
för:
-Tolkning av lagar och avtal inom arbetsrätt - Personalchef handlägger frågan om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare inom kommunen.
-Förhandlingsärenden - Chef förhandlar för sin respektive underställd persona, enligt arbetsrättslagstiftning och kollektivavtal såsom MBL, LAS m.fl.,
förutom i intressetvister, rättstvister och tolkning av kollektivavtal på kommunens vägnar som delegeras till personalchef.
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Anställning av personal ligger generellt på olika chefsnivåer. Rätten att besluta om tillsvidareanställningar bör vara delegerad från styrelsen/nämnden
då dessa anställningar har långvarig ekonomisk påverkan på verksamheten.
Andra anställningar än tillsvidareanställningar, dvs visstidsanställningar kan betraktas som ren verkställighet.
Policy mot bisysslor - här regleras regler runt bisysslor och tydliggör chefens rätt att besluta om att godkänna eller inte godkänna bisyssla.
Delegering av arbetsmiljöansvar - Detta arbetsmiljöansvar bör överlämnas genom ett särskilt beslut från nämnden till förvaltningschefen, som sedan
vidaredelegerar till enhetscheferna. Det ingår därmed inte i delegationsordningen.
Det innebär bland annat fortlöpande tillsyn inom förvaltningens område att arbetsmiljölagen och tillhörande bestämmelser uppfylls och så att ohälsa
förebyggs och i övrigt verka för att arbetsmiljön är god inom den egna verksamheten.
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10.00.00 OM DELEGATION OCH GENERELLA DELEGERINGAR
Nr

Ärendetyp

Ärende

10.01.00 OM DELEGATIONEN
10.01.01 Delegation
allmänt

Delegat

Att delegera innebär att överlämna beslutanderätten till en annan så att denne beslutar i nämndens ställe.
Delegaten redovisar sedan tillbaka till nämnden. I 6 kap 33-38 §§ Kommunallagen framgår hur
beslutanderätt kan delegeras. Anmälan av delegationsbeslut ska vara skriftligt dokumenterade.

10.01.02 Begränsning
av delegation

Delegationsrätten omfattar inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Sådana
beslut ska av delegaten, i förekommande fall, hänskjutas till nämnden för avgörande. Vid tveksamhet ska
delegaten överlämna ärendet till nämnden.

10.01.03 Jäv

Delegaten får inte fatta delegationsbeslut i ärenden där delegaten är jävig. Om beslut fattas trots jäv kan
beslutet komma att upphävas vid ett överklagande. Delegaten har en skyldighet att självmant anmäla jäv samt
att i det sammanhanget överlämna ärendet till annan behörig delegat eller till nämnden.

10.01.04 Överklagande
10.01.05 Överklagande

Besluta om att avvisa för sent inkommet överklagande.

Förvaltningschef

FL

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att:
Avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av delegationsbeslut.
Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens beslut.

Delegat i ärendet

26-27 §§ FL

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att:
Rätta beslut som innehåller en uppenbar oriktighet, skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende.
Omprövning av beslut som är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan
anledning, utan att det blir till nackdel för någon enskild part.

Delegat i ärendet

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att besluta att lämna klagomål utan åtgärd.

Delegat i ärendet

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att:
Besluta om delgivning enligt DL och DF

Delegat i ärendet

10.01.06 Rätta och
ompröva
beslut
10.01.07
10.01.08 Delgivning

DL och DF
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Nr

Ärendetyp

Ärende

Delegat

10.01.09 Delegatens
rätt

Den som utsetts till delegat har rätt att underteckna avtal eller andra handlingar som krävs för verkställande Delegat i ärendet
av delegationsbeslutet om inget annat anges. Vidare har delegaten rätt att ta emot och överlämna handlingar i
samband med verkställande av beslut, såsom exempelvis avtal, säkerhet eller köpebrev.

10.01.10

I sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra kommunernas talan på kommunernas
vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal
inom miljö- och byggförvaltningens ansvarsområde.

Förvaltningschef

10.01.11

I sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra kommunernas talan på kommunernas
vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal
inom den egna enhetens ansvarsområde.

Enhetschef

10.01.12 Ersättare

Förvaltningschefen har delegation i alla ärenden och uppgifter i denna delegationsordning med undantag för Förvaltningschef
ärenden delegerade till nämndens ordförande och personalchef.

10.01.13 Vidaredelegering

37 § KL

Förvaltningschefen bemyndigas att uppdra åt anställd inom förvaltningen att fatta beslut i dennes ställe där
inget annat har beslutats.

Förvaltningschef

10.01.14 Ersättare

Enhetschefer äger alltid rätt att inträda som ersättare för hos denne underställd personal.

Enhetschef

10.01.15 Ersättare

Den som tillförordnats som ersättare för viss tjänsteman inträder som delegat i dennes ställe.

Delegat

10.02.00 KOMMUNALLAG (1991:900)
10.02.01 Ombud
6 kap 6 § KL
Ombud i mål och ärenden där det ankommer på nämnden att föra kommunens talan inför domstol och andra
myndigheter samt vid förrättningar av olika slag.
10.02.02 Utse ombud 6 kap 6 § KL
Utse ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika
slag, där det ankommer på nämnden att föra kommunens talan.
10.02.03 Brådskande
6 kap 36 § KL Besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Beslut ska anmälas till
nämndens nästa sammanträde.

Förvaltningschef
Förvaltningschef
Ordförande
Ersättare: 1:e vice
ordförande, 2:e vice
ordförande i nämnd
ordning
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Nr

Ärendetyp

Ärende

10.03.00 OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAG (2009:400)
10.03.01 Sekretess
6 kap 3 § OSL, Skriftligt beslut att inte lämna ut uppgift eller handling.
2 kap. 14-15 §§
TF

Delegat
Förvaltningschef

10.04.00 PERSONALÄRENDEN
10.04.01 Ny tjänst

Inom beslutad rambudget för nämnden besluta om nyinrättande av tjänst.

Förvaltningschef

10.04.02 Anställning

LAS och AB

Beslut om tillsvidareanställning av personal inom förvaltningen

Förvaltningschef

10.04.03 Anställning

LAS och AB

Beslut om tillsvidareanställning av personal inom den egna enheten

Enhetschef

10.04.04 Uppsägning

LAS och AB

Beslut om uppsägning från arbetsgivarens sida av underställd personal inom förvaltningen.
Vid uppsägning pga av personliga skäl och avsked ska personalchef konsulteras.

Förvaltningschef

10.04.05 Uppsägning

LAS och AB

Beslut om uppsägning från arbetsgivarens sida av underställd personal inom den egna enheten.
Vid uppsägning pga av personliga skäl och avsked ska personalchef konsulteras.

Enhetschef

10.04.06 Anställnings
upphörande

LAS

Beslut om överenskommelse om anställnings upphörande som innebär ekonomiska förpliktelser .
Efter överläggning med Kommundirektör

10.04.07 Tvister

MBL

Företräda i rättstvister, intressetvister enligt arbetsrättslagstifningen samt tolkning av kollektivavtal.

Förvaltningschef och
Personalchef (två i
förening)
Personalchef

10.04.08 Domstols
förhandlingar

LRA

Ombud i arbetsrättsärenden där det ankommer att föra kommunens talan inför domstol och andra
myndigheter samt vid förrättningar av arbetsrättslig karaktär.

Personalchef

10.05.00 UPPHANDLING OCH ATTEST
10.05.01 Upphandling LOU samt UP Inom beslutad rambudget för nämnden besluta om avtal och om upphandling och inköp av tjänster och varor. Förvaltningschef
10.05.02 Upphandling

LOU samt UP

10.05.03 Upphandling

LOU samt UP

10.05.04 Upphandling

LOU samt UP

Inom fastställd internbudget för den egna enheten besluta om avtal och om upphandling och inköp av tjänster Enhetschef
och varor.
Förhandlare och ansvarig för tilldelningsbeslut inom nämndens verksamhet. Även anbudsöppnare vid
Förvaltningschef
direktupphandling.
Förhandlare och ansvarig för tilldelningsbeslut för den egna enheten inom nämndens verksamhet. Även
Enhetschef
anbudsöppnare vid direktupphandling.
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Nr

Ärendetyp

Ärende

Delegat

10.05.05 Upphandling

LOU samt UP

För samtliga ovannämnda delegeringar gäller att upphandlingar understigande gränsen för
dokumentationskrav enligt LOU ses som ren verkställighet.

Verkställighet

10.05.06 Upphandling

UP

Avrop av varor och tjänster från ramavtal räknas som verkställighet.

Verkställighet

10.05.07 Attest

AR

Huvudattestant för nämnden

Förvaltningschef

10.05.08 Attest

AR

Utse beslutsattestanter inom nämndens område.

Förvaltningschef

10.06.00 KONTRASIGNERA HANDLINGAR
10.06.01 KontraFrån nämnden utgående skrivelser, avtal och andra handlingar där kontrasignering (två i förening) förutsätts
signera
om inget annat särskilt anges i beslutet.

Ordförande och
Förvaltningschef

10.07.00 ADMINISTRATIVA FRÅGOR
10.07.01 Redaktionell
Rätt att göra ändringar i denna delegationsordning som enbart är att betrakta som redaktionella om ett lagrum Förvaltningschef
ändring
har ändrats, behåller samma innebörd, men har annan hemvist eller paragrafnummer eller annan redaktionell
ändring.
10.07.02 Yttrande

Rätt att avge yttrande i ärende, remisser mm som avser nämndens verksamhetsområde som inte är av
strategisk eller kommunövergripande betydelse och som inte anges under andra punkter i denna
delegationsordning.

Förvaltningschef

10.07.03 Yttrande

Besluta i ärende huruvida yttrande eller remissvar ska lämnas där nämnden är inbjuden att svara, i samråd
med ordförande.

Förvaltningschef

Rätt att besluta om avgift i det enskilda fallet enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa för nämndens
verksamhet.

Delegat i ärendet

Besluta att höja, sätta ner eller efterskänka avgift i det enskilda fallet enligt, av kommunfullmäktige
fastställd, taxa för nämndens verksamhet, när det finns särskilda skäl.

Enhetschefer inom
sitt respektive
ansvarsområde

10.08.00 TAXOR
10.08.01 Avgift
10.08.02 Ändra avgift
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Nr

Ärendetyp

Ärende

Delegat

10.09.00 HANDRÄCKNING FRÅN POLIS resp. KRONOFOGDE
10.09.01 Rätt att
28 kap 8 § MB, Besluta att begära polishandräckning vid tillsyn, offentlig kontroll, inspektioner, besiktningar mm av skilda Delegat i ärendet
begära
11 kap 9 och 39 verksamheter.
§§ PBL,
Besluta att begära hjälp av polismyndighet respektive Kronofogdemyndighet för att få tillträde till
27 § LML,
fastigheter, byggnader, andra anläggningar samt transportmedel och att där utföra undersökningar och andra
7 § LSP
åtgärder.
27 § LFAB
Besluta att ansöka om handräckning hos kronofogdemyndigheten för tillträde enligt 11 kap. 8 § PBL eller
31 och 33 §§ när någon har underlåtit att utföra arbete eller vidta en åtgärd som har förelagts honom eller henne enligt 11
SSL,
kap. 19-24 §§ PBL
23b § TL
9 § LÅB
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20.00.00 PLAN- OCH BYGGLAGEN (SFS 2010:900) MED TILLHÖRANDE FÖRORDNINGAR MM
Nr

Ärendetyp

Ärende

20.01.00 ALLMÄNT FÖR PLAN- OCH BYGGLAGEN MED FÖRORDNINGAR
20.01.01
Om en ansökan om bygglov, marklov, rivningslov eller förhandsbesked är ofullständig,
förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid vid äventyr att ansökan kan komma att
avvisas eller att avgöras i befintligt skick.
20.01.02
20.01.03

20.01.04

Delegat

Byggnadsinspektör

Avvisa en ansökan som trots föreläggande enligt 9 kap 22 § första stycket PBL , är så
Byggnadsinspektör
ofullständig att den inte kan prövas i sak.
Besluta i ärende om lov även om den sökta åtgärden avviker från detaljplan eller
Byggnadsinspektör
områdesbestämmelser, inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 31b § respektive 9
kap. 35 § andra stycket PBL
Beslut att förelägga byggherren att ge in de ytterligare handlingar som behövs för prövningen av Byggnadsinspektör
frågan om startbesked om det enligt 10 kap. 14 § PBL inte behövs något tekniskt samråd

20.01.05

6 kap. 10 § första stycket PBF Beslut att, om en anmälan av anmälningspliktig åtgärd enligt 6 kap. 5 § PBF är ofullständig,
förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid vid äventyr att anmälan kan komma att
avvisas eller att avgöras i befintligt skick

Byggnadsinspektör

20.01.06

6 kap. 10 § andra stycket PBF Beslut att avvisa anmälan om föreläggande enligt 6 kap. 5 § första stycket inte följs och
anmälan är så ofullständig att anmälan inte kan handläggas i sak

Byggnadsinspektör

20.02.00 ATT TA FRAM DETALJPLANER OCH OMRÅDESBESTÄMMELSER - 5 kap Plan- och bygglagen
20.02.01 Plan5 kap. 4 § PBL
Besluta om överenskommelse med sökanden att planbesked får lämnas senare än inom fyra
besked
månader
20.02.02 Samråd
5 kap. 11 § PBL
Beslut om samråd om program för detaljplaner och om detaljplaner och områdesbestämmelser

20.03.00 KRAV PÅ BYGGNADSVERK, BYGGPRODUKTER, TOMTER OCH ALLMÄNNA PLATSER - 8 kap Plan- och bygglagen
20.03.01 Tillgäng8 kap. 12 § PBL
Besluta i ärende om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder.
lighet

Planhandläggare
Enhetschef plan- och
byggenheten

Byggnadsinspektör
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Nr

Ärendetyp

Ärende

Delegat

20.04.00 BYGGLOV, RIVNINGSLOV OCH MARKLOV MM - 9 kap Plan- och bygglagen
20.04.01
9 kap. 2 § första stycket 1 och Besluta i ärende om bygglov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 30-32a §§ PBL i Enhetschef plan- och
2 PBL
följande ärenden a-m:
byggenheten
a) Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus utanför område med detaljplan, inom ramen för de
villkor som bestämts i bindande förhandsbesked.
b) Nybyggnad eller tillbyggnad inom detaljplan för handel, kontor, hantverk eller industri med
högst 1000 m2 bruttoarea.
c) Nybyggnad inom detaljplan av en- eller tvåbostadshus som inte hänför sig till rad- eller
kedjehusbebyggelse.
d) Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus
e) Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad med en bruttoarea sammanlagt ej överstigande
200 m2.
f) Ny- eller tillbyggnad av kiosk, avloppspumpstation eller därmed jämförliga byggnader med
en bruttoarea sammanlagt ej överstigande 15 m2.
20.04.02

9 kap. 2 § första stycket 3a)
PBL
9 kap. 2 § första stycket 3b)
PBL
9 kap. 2 § första stycket 3c)
och 8 § första stycket 2c) PBL

g) Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för väsentligen annat ändamål inom
område med detaljplan eller områdesbestämmelser
h) Inredande av någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller
industri
i) Byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller andra åtgärder som avsevärt
påverkar byggnadens yttre utseende

Enhetschef plan- och
byggenheten
Enhetschef plan- och
byggenheten
Enhetschef plan- och
byggenheten

20.04.05

9 kap. 8 § första stycket 2b)
PBL

j) Ärende om att i område av värdefull miljö underhålla ett byggnadsverk eller ett
bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 § PBL i den utsträckning som framgår av detaljplan
eller områdesbestämmelser

Enhetschef plan- och
byggenheten

20.04.06

9 kap. 2 § PBL

k) Ändring av gällande bygglov inom ramen för tidigare medgiven bruttoarea eller medgiven
avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser.

Enhetschef plan- och
byggenheten

20.04.07

9 kap. 8 § första stycket 1 och l) Nybyggnad eller väsentlig ändring av upplag eller materialgårdar (p. 2) fasta cisterner med en Enhetschef plan- och
16 kap. 7 § PBL, 6 kap. 1-2 §§ största volym av 30 m3 (p. 4), murar och plank (p. 7), parkeringsplatser utomhus (p. 8) samt
byggenheten
PBF
transformatorstation (p. 10)

20.04.03
20.04.04
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Nr
20.04.08

Ärendetyp

Ärende

Delegat

9 kap. 8 § första stycket 1 och m) Uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar eller ljusanordningar
16 kap. 7 § PBL, 6 kap. 3-4 §§
PBF
9 kap. 10 § PBL
Besluta i ärende om rivningslov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 34 § PBL,
dock inte rivning av byggnad som ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt har större värde eller rivning som kräver beslut enligt annan författning

Enhetschef plan- och
byggenheten

20.04.10

9 kap. 11-13 §§ PBL

Besluta i ärende om marklov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap 35 § PBL

Enhetschef plan- och
byggenheten

20.04.11
20.04.12

9 kap. 14 § PBL
9 kap. 19 § PBL

Besluta i ärende om bygglov för åtgärder som inte kräver lov
Besluta i ärende om villkorsbesked inom ramen för föreskrifterna i 9 kap 19 § PBL

Byggnadsinspektör
Byggnadsinspektör

20.04.13

9 kap. 27 § PBL

Besluta om att förlänga handläggningstiden för ärende om lov eller förhandsbesked i högst tio
veckor utöver de ursprungliga tio veckorna

Byggnadsinspektör

20.04.14

9 kap. 33 § PBL

Besluta i ärende om tidsbegränsat bygglov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 33 § PBL i de Byggnadsinspektör
fall åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller
mark eller om åtgärden har ringa påverkan på omgivningen.

20.04.15

9 kap 31b, 35 §§ PBL

20.04.16

9 kap. 36 § PBL

Besluta i ärende om lov även om den sökta åtgärden avviker från detaljplan eller
områdesbestämmelser, inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 31b § respektive 9
kap. 35 § andra stycket PBL
Besluta om att bygglov, rivningslov eller marklov ges med villkoret att planbeslutet vinner laga
kraft.

20.04.09

20.05.00 GENOMFÖRANDET AV BYGG-, RIVNINGS OCH MARKÅTGÄRDER - 10 kap Plan- och bygglagen
20.05.01
10 kap. 4 § PBL
Besluta i ärende om att byggnadsverk får tas i bruk utan att slutbesked lämnats
20.05.02

10 kap. 9 § PBL

Godkännande av behörighet för utstakning eller lägeskontroll.

20.05.03

10 kap. 10 § PBL, 7 kap. 5 §
PBF

Besluta om att kontrollansvarig krävs för små ändringar av en- eller tvåbostadshus eller för de
åtgärder som anges i PBF 7 kap. 5 § punkt 2-14

Enhetschef plan- och
byggenheten

Enhetschef plan- och
byggenheten
Enhetschef plan- och
byggenheten

Byggnadsinspektör
Enhetschef kart- och
mätenheten
Byggnadsinspektör
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Nr

Ärendetyp

Ärende

Delegat

20.05.04
20.05.05

10 kap. 13 § PBL
10 kap. 14 § PBL

Besluta att utse ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag
Besluta om att tekniskt samråd inte behövs för att flytta flera enkla byggnader

Byggnadsinspektör
Byggnadsinspektör

20.05.06

10 kap. 18 § PBL

Besluta att det för rivningsåtgärder inte behövs någon kontrollplan.

Byggnadsinspektör

20.05.07

10 kap. 22 § första stycket 1
PBL
10 kap. 23-24 §§ PBL

Besluta att ge startbesked om det enligt 10 kap. 14 § inte behövs något tekniskt samråd

Byggnadsinspektör

Besluta i ärende om att med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas och att i
startbeskedet,
-fastställa den kontrollplan som ska gälla med uppgift om vem eller vilka som är sakkunniga
eller kontrollansvariga,
-bestämma de villkor som behövs för att få påbörja åtgärden,
-bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning som behövs,
-bestämma de handlingar som ska lämnas inför beslut om slutbesked
-samt ge de upplysningar om krav enligt annan lagstiftning som behövs.

Byggnadsinspektör

20.05.09

10 kap. 27-28 §§ och 11 kap.
8, 19-20 §§ PBL

Anmärkning i anslutning till arbetsplatsbesök/besiktning inom ramen för nämndens
tillsynsarbete som innefattar för byggherren bindande föreskrift (föreläggande) utan vite.

Byggnadsinspektör

20.05.10

10 kap. 27-28 §§ och 11 kap.
8, 19-20 §§ PBL

Anmärkning i anslutning till arbetsplatsbesök/besiktning inom ramen för nämndens
Förvaltningschef
tillsynsarbete som innefattar för byggherren bindande föreskrift, föreläggande som förenas med
vite om högst 30 000 kr för respektive adressat i varje enskilt ärende eller löpande vite om
högst 15 000 kr per överträdelse eller om 15 000 kr per månad som förbudet inte åtlyds.

20.05.11

10 kap. 29 § PBL

20.05.12

10 kap. 34-37 §§ PBL

Besluta i ärende om kompletterande villkor för bygg- eller rivningsåtgärderna eller för
Byggnadsinspektör
kontrollen
Besluta i ärende om slutbesked respektive om interimistiskt slutbesked enligt föreskrifterna i 10 Byggnadsinspektör
kap. 34-37 §§ PBL

20.05.08
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Nr

Ärendetyp

Ärende

20.06.00 TILLSYN, TILLTRÄDE, INGRIPANDEN OCH PÅFÖLJDER - 11 kap Plan- och bygglagen
20.06.01
11 kap. 7 § PBL
Avge skriftligt ingripandebesked inom ramen för föreskrifterna i 11 kap. 7 § PBL
20.06.02
11 kap. 17 § PBL
Besluta i ärende om lovföreläggande om en lovpliktig åtgärd har vidtagits utan lov, om det är
sannolikt att lov kan ges för åtgärden och delegaten har befogenhet att besluta i lovärendet

Delegat

Byggnadsinspektör
Byggnadsinspektör

20.06.03

11 kap. 18 § PBL

20.06.04

11 kap. 19 § PBL

20.06.05

11 kap. 20 § PBL

20.06.06
20.06.07

11 kap. 30-32 §§ PBL
11 kap. 30-32, 37 §§ PBL

20.06.08

11 kap. 33 § 1-2 PBL

Besluta om förbud mot användning av hela eller delar av byggnadsverk om 1) byggnadsverket
har säkerhetsbrister, eller 2) om det inte finns förutsättningar för att ge slutbesked.

20.06.09

11 kap. 33 § 1-2, 37 § PBL

Besluta om förbud mot användning av hela eller delar av byggnadsverk om 1) byggnadsverket Förvaltningschef
har säkerhetsbrister, eller 2) om det inte finns förutsättningar för att ge slutbesked , även förbud
som förenas med vite om högst 30 000 kr för respektive adressat i varje enskilt ärende eller
löpande vite om högst 15 000 kr per överträdelse eller om 15 000 kr per månad som förbudet
inte åtlyds.

20.06.10

11 kap. 34 § PBL

Besluta att utse annan funktionskontrollant inom ramen för föreskrifterna i 11 kap. 34 § PBL

20.06.11

11 kap. 35 § PBL

20.06.12

11 kap. 38 § PBL

Beslut att entlediga kontrollansvarig inom ramen för föreskrifterna i 10 kap. 11 och 11 kap. 35 § Byggnadsinspektör
PBL och att, efter förslag av byggherren, besluta om en ny kontrollansvarig
Besluta att den åtgärd som föreläggande, enligt 19-20 §§ PBL, avser ska genomföras
Enhetschef plan- och
omedelbart trots att föreläggandet inte vunnit laga kraft.
byggenheten

Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss tid ge synpunkter på övervägt uppdrag åt
Enhetschef plan- och
sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder och om vem som ska betala kostnaderna för byggenheten
uppdraget.
Förelägga om att vidta åtgärd, åtgärdsföreläggande.
Enhetschef plan- och
byggenheten
Föreläggande att inom viss tid vidta rättelse, rättelseföreläggande.

Enhetschef plan- och
byggenheten
Besluta om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd
Byggnadsinspektör
Besluta om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd, även förbud som förenas med vite om högst Förvaltningschef
30 000 kr för respektive adressat i varje enskilt ärende eller löpande vite om högst 15 000 kr per
överträdelse eller om 15 000 kr per månad som förbudet inte åtlyds.
Byggnadsinspektör

Byggnadsinspektör
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Ärendetyp

Ärende

20.07.00 PLAN- OCH BYGGFÖRORDNING (2011:338) M.FL.
20.07.01
3 kap. 21 § PBF
Bestämma – i kontrollplan eller genom särskilt beslut – att krav på omfattande ändringar av
andra delar än den direkt berörda av en byggnad inte behöver utföras förrän vid en viss senare
tidpunkt
20.07.02
8 kap. 6 § PBF
Förelägga den som äger eller ansvarar för en motordriven anordning installerad i ett
byggnadsverk att se till att anordningen kontrolleras (om det behövs för att säkerställa att den
uppfyller de krav som gäller för anordningen enligt 8 kap. 4 § PBL)
20.07.03
3 kap. 16,17 §§ BFS 2011:12 Besluta om längre besiktningsintervall. Beslut om anstånd med besiktning i fall där det finns
särskilda skäl.
20.07.04
5 kap. 8-16 §§ PBF med
Besluta om användningsförbud för hissar och andra motordrivna anordningar.
tillhörande föreskrifter samt 11
kap. 33 § 1 PBL
20.07.05
5 kap. 1-7 §§ PBF med
Besluta om föreläggande mot ägare till byggnader som inte fullgör sina skyldigheter ifråga om
tillhörande föreskrifter samt 11 funktionskontroll av ventilationssystem
kap. 19-20 §§ PBL
20.07.06
4 § OVK
Besluta om senareläggning av besiktningstidpunkt inom ramen för föreskrifterna i 4 § OVK om
det finns särskilda skäl.
20.07.07
17 § LTEB
Besluta att en annan funktionskontrollant ska utses.
20.08.00 BOVERKETS BYGGREGLER (BFS 2011:6)
20.08.01 Mindre
1:21 BBR
Besluta att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns särskilda skäl och
avvikelse
byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd
olägenhet från annan synpunkt
20.09.00 LAG (2014:227) OM FÄRDIGSTÄLLANDESKYDD
20.09.01
3 § LFS
Prövning av behov av färdigställandeskydd.

Delegat

Byggnadsinspektör

Byggnadsinspektör

Byggnadsinspektör
Byggnadsinspektör

Byggnadsinspektör

Byggnadsinspektör
Byggnadsinspektör

Byggnadsinspektör

Byggnadsinspektör
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Nr

Ärendetyp

Ärende

Delegat

20.10.00 BOVERKETS FÖRESKRIFTER (2011:10) OM TILLÄMPNING AV EUROPEISKA KONSTRUKTIONSSTANDARDER (EUROKODER)
20.10.01 Mindre
3 § EKS
Besluta att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns särskilda skäl och
Byggnadsinspektör
avvikelse
byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt tillfredsställande och det inte finns någon
avsevärd olägenhet från annan synpunkt.
20.11.00 FASTIGHETSBILDNINGSLAG (1970:988)
20.11.01 Samråd
4 kap. 25 § FBL
Företräda nämnden vid samråd med lantmäterimyndigheten.
20.11.02

5 kap. 3 § tredje stycket FBL

20.11.03

14 kap. 1 § första stycket 3-7
FBL
15 kap. 11 § FBL

20.11.04

Besluta att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten ska kunna användas
på ett ändamålsenligt sätt.
Besluta att ansöka om fastighetsbestämning.
Godkännande av förrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärkning.

Enhetschef plan- och
byggenheten
Enhetschef plan- och
byggenheten
Enhetschef plan- och
byggenheten
Enhetschef plan- och
byggenheten

20.12.00 ANLÄGGNINGSLAG (1973:1149)
20.12.01
18 § första stycket 3 AL

Rätt att påkalla förrättning.

Enhetschef plan- och
byggenheten

20.12.02 Samråd

21 § AL

Företräda nämnden vid samråd med lantmäterimyndigheten.

Enhetschef plan- och
byggenheten

20.12.03

30 § AL

Godkännande av beslut eller åtgärd.

Enhetschef plan- och
byggenheten

20.13.00 LEDNINGSRÄTTSLAG (1973:1144)
20.13.01 Samråd
19 § LL

Företräda nämnden vid samråd med lantmäterimyndigheten.

Enhetschef plan- och
byggenheten

20.13.02

Godkännande av beslut eller åtgärd.

Enhetschef plan- och
byggenheten

28 § LL

23

Delegationsordning för Västmanland-Dalarna miljö-och byggnadsnämnd
Nr

Ärendetyp

Ärende

Delegat

20.14.00 LAG (1998:814) OCH FÖRORDNING (1998:929) MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM GATURENHÅLLNING OCH SKYLTNING
20.14.01 Tillstånd/
5 § LGS
Besluta i ärende om tillstånd att sätta upp skyltar varigenom allmänheten avvisas från ett visst Byggnadsinspektör
dispens
område som är av betydelse för friluftslivet.
20.14.02 Tillstånd/
6, 7 §§ LGS, 6 § första stycket Besluta i ärende om tillstånd att varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig Enhetschef plan- och
dispens
FGS
anordning för reklam, propaganda eller liknande ändamål utomhus (förutsätter delegation av
byggenheten
beslutanderätten från länsstyrelsen).
20.14.03 Tillstånd/
dispens

9 § LGS, 6 § första stycket
FGS

Besluta i ärende om medgivande att ha affisch eller annan tillfällig anordning utomhus för
reklam, propaganda eller liknande ändamål uppsatta mer än fyra veckor (förutsätter delegation
av beslutanderätten från länsstyrelsen).

20.14.04 Tillsyn
20.14.05 Tillsyn

12 § LGS
12 § LGS

Besluta i tillsynsärende med rätt att meddela föreläggande utan vite.
Besluta i tillsynsärende med rätt att meddela förbud utan vite.

20.14.06 Tillsyn

12 § LGS

20.14.07 Yttrande

4 § första stycket FGS, 6, 7, 9 Avge yttrande till länsstyrelsen.
§§ LGS

Byggnadsinspektör

Byggnadsinspektör
Enhetschef plan- och
byggenheten
Besluta att förena föreläggande och förbud med vite om högst 30 000 kr för respektive adressat Förvaltningschef
i varje enskilt ärende eller löpande vite om högst 15 000 kr per överträdelse eller om 15 000 kr
per månad som föreläggandet eller förbudet inte åtlyds.
Byggnadsinspektör
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30.00.00 MILJÖBALKENS OMRÅDE
Nr

Ärendetyp

Ärende

30.01.00 ALLMÄNT FÖR MILJÖBALKEN MED FÖRORDNINGAR
30.01.01
Återkalla tillstånd, dispens eller godkännande.

Delegat

Enhetschef för delegat i
ärendet

30.01.02

Rätt att besluta om tillstånd/dispens i en viss ärendegrupp omfattar också rätt att besluta att på ansökan Delegat i ärendet
av tillståndsinnehavaren upphäva eller ändra bestämmelser och villkor i ett tillståndsbeslut.

30.01.03
30.01.04

Besluta om föreläggande utan vite.
Besluta om förbud utan vite.

Delegat i ärendet
Enhetschef för delegat i
ärendet
Besluta att förena föreläggande och förbud med vite om högst 30 000 kr för respektive adressat i varje Förvaltningschef
enskilt ärende eller löpande vite om högst 15 000 kr per överträdelse eller om 15 000 kr per månad
som föreläggandet eller förbudet inte åtlyds.

30.01.05

26 kap. 9 och 14
§§ MB

30.01.06

26 kap. 13 § MB Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att lämna uppgift om ny ägares eller
nyttjanderättshavares namn och adress.

Delegat i ärendet

30.01.07

26 kap. 15 § MB Besluta att sända föreläggande eller förbud, som meddelats mot någon i egenskap av ägare m.m. till
inskrivningsmyndigheten för anteckning i inskrivningsregistret.

Delegat i ärendet

30.01.08

26 kap. 19 § MB Besluta att begära att den som bedriver verksamhet som kan befaras medföra olägenhet för människors Miljöinspektör
hälsa eller påverka miljön ska lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder.

30.01.09

26 kap. 21 § MB Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd att lämna de uppgifter och
handlingar som behövs för tillsynen.

30.01.10

26 kap. 22 § 1 st, Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd eller som upplåter byggnad för Miljöinspektör
1 och 2 mening bostäder eller allmänt ändamål, att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar
MB
som behövs för tillsynen.

Delegat i ärendet
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Nr

Ärendetyp

Ärende

Delegat

30.01.11

26 kap. 22 § 1 st, Besluta att föreskriva att undersökning av verksamhet och dess verkningar i stället ska utföras av
3 mening MB
någon annan och att utse någon att utföra sådan undersökning, om kostnaden för undersökningen inte
överstiger 30 000 kr.

Förvaltningschef

30.01.12

26 kap. 22 §
Besluta att förena beslut om undersökning med förbud att överlåta berörd fastighet eller egendom till
tredje stycket MB dess undersökningen är slutförd.

Enhetschef miljöenheten

30.01.13

26 kap 26. § MB Besluta att beslut i tillsynsärende ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Enhetschef för delegat i
ärendet

30.01.14

28 kap. 7 § MB

Förvaltningschef

30.01.15

30.01.16

Vid brådskande ärenden besluta att meddela förbud vid vite av högst 30 000 kr att rubba eller skada
mätapparat eller liknande utrustning som behöver sättas ut vid undersökningar.

Yttra sig till Länsstyrelsen i frågor där verksamhetsutövaren begär att tillstånd ska upphävas utifrån att Miljöinspektör
verksamheten inte längre är tillståndspliktig.
30 kap. 3 § MB

Besluta om miljösanktionsavgift upp till 5 000 kr.

30.02.00 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER MM - 2 kap Miljöbalken
30.02.01 Tillsyn
Besluta i tillsynsärende gällande tillämpning av de allmänna hänsynsreglerna.
3 kap, 2-9 § 26
kap MB

Förvaltningschef

Miljöinspektör

30.03.00 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGAR OCH ANNAT BESLUTSUNDERLAG - 6 kap Miljöbalken
30.03.01 Yttrande

6 kap. 4 § MB

Avge yttrande till verksamhetsutövare inför eller i samrådsskedet om miljökonsekvensbeskrivning.

Miljöinspektör

30.03.02 Yttrande

6 kap. 5 § MB

Avge yttrande till länsstyrelsen med anledning av utökat samråd om betydande miljöpåverkan.

Miljöinspektör

30.03.03 Yttrande

6 kap. 8 § MB, 12 Avge yttrande över miljökonsekvensbeskrivning som inte kungörs tillsammans med ansökan i ett mål
§ FMKB
eller ärende.

Miljöinspektör
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Nr

Ärendetyp

Ärende

Delegat

30.04.00 SKYDD AV OMRÅDEN - 7 kap Miljöbalken MM
30.04.01 Tillstånd/
dispens
30.04.02 Tillstånd/
dispens

7 kap. 7 § MB

30.04.03 Tillstånd/
dispens

7 kap. 18 b § MB Besluta i ärende om dispens från strandskyddsbestämmelserna för åtgärder, mindre anläggningar,
bryggor m.m., som inte är bygglovspliktiga, samt för schaktning och fyllning utan samband med
bygglovspliktiga åtgärder.

30.04.04 Tillstånd/
dispens

7 kap. 22 § MB

30.04.05 Tillsyn

7 kap. 22 § tredje Besluta i anmälningsärende om åtgärd inom vattenskyddsområde som länsstyrelsen överlåtit till
stycket andra
kommunen.
meningen MB

Miljöinspektör

30.04.06 Tillsyn

2 kap 8 § MTF

Besluta i tillsynsärende angående vattenskyddsområde där länsstyrelsen har överlåtit tillsynen.

Miljöinspektör

30.04.07 Tillsyn

3 kap. 9 § MTF
punkt 1
2 kap. 9 § MTF
punkt 1
2 kap 9 § MTF
punkt 4
2 kap 9 § MTF
punkt 4
6 § FOS
23 § FOS, 5 §
nationalparksFo
(1987:938)
25, 25c §§ FOS

Besluta i tillsynsärende angående vattenskyddsområde beslutat av kommunen.

Miljöinspektör

Besluta i tillsynsärende angående naturreservat beslutat av kommunen.

Miljöinspektör

30.04.08 Tillsyn
30.04.09 Tillsyn
30.04.10 Tillsyn
30.04.11 Yttrande
30.04.12 Yttrande

30.04.13 Yttrande

Besluta i ärende om dispens från föreskrifter som kommunen meddelat för naturreservat.

Miljöinspektör

7 kap. 18 b § MB Besluta i ärende om dispens från strandskyddsbestämmelserna inom ianspråktagna tomtplatser, samt Byggnadsinspektör
för byggnader för friluftslivet , dass, vindskydd, bastu m.m., och andra bygglovspliktiga anläggningar,
transformatorstationer, master, parkeringsplatser m.m.
Naturvårdshandläggare

Besluta i ärende om tillstånd/dispens utifrån föreskrifter meddelade för vattenskyddsområde; beslutade Miljöinspektör
av kommunen eller som länsstyrelsen har överlåtit.

Besluta i tillsynsärende angående strandskyddsområden när överträdelsen avser åtgärder där även Plan- Byggnadsinspektör
och bygglagen berörs.
Besluta i tillsynsärende angående strandskyddsområden när överträdelsen avser åtgärder där inte Plan- Naturvårdshandläggare
och bygglagen berörs.
Avge yttrande till Skogsstyrelsen i ärende om dispens från föreskrifter om områdesskydd.
Naturvårdshandläggare
Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om dispens från föreskrifter om områdesskydd.
Naturvårdshandläggare

Avge yttrande till berörd myndighet i ärenden där yttrande begärs avseende områdesskydd.

Naturvårdshandläggare
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Ärendetyp

Ärende

30.05.00 MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD - 9 kap Miljöbalken MM
30.05.01 Tillstånd/
13 § första
Besluta i ärende om tillstånd att inrätta avloppsanordning med ansluten vattentoalett.
dispens
stycket 1 FMH
13 § första
30.05.02 Tillstånd/
Besluta i ärende om tillstånd att ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning.
dispens
stycket 2 FMH
30.05.03 Tillstånd/
17 § FMH, LHF Besluta i ärende om tillstånd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark,
dispens
ytvatten eller grundvatten.
30.05.04 Tillstånd/
LHF
Besluta i ärende om dispens från vad som gäller enligt kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter, om
dispens
det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.

Delegat

Miljöinspektör
Miljöinspektör
Miljöinspektör
Miljöinspektör

30.05.05 Tillstånd/
dispens

22 kap. 25 § 3:e st Besluta om villkor av mindre betydelse som mark- och miljödomstol eller länsstyrelse i beslut om
MB
tillstånd till miljöfarlig verksamhet överlåtit åt tillsynsmyndigheten att fastställa.

Enhetschef miljöenheten

30.05.06 Tillsyn

Miljöinspektör

30.05.07 Tillsyn

MB och
Besluta i tillsyns- och anmälningsärende angående hälsoskydd och miljöskydd.
föreskrifter
meddelade med
stöd av MB
26 kap. 20 § MB Förelägga den som bedriver miljöfarlig verksamhet att avge miljörapport.

30.05.08 Tillsyn

6 § NFS 2006:9

Bevilja anstånd när det gäller inlämnande av miljörapport i högst en månad med grunddelen och
emissionsdeklarationen och tre månader med textdelen, om det finns särskilda skäl.

Miljöinspektör

30.05.09 Tillsyn

20 c § FMH

Besluta att en täkt är avslutad, om verksamhetsutövaren begär det och det område där verksamheten
bedrivits har efterbehandlats på ett från hälso- och miljösynpunkt godtagbart sätt.

Miljöinspektör

30.05.10 Tillsyn

9 kap. 15 § MB

Förvaltningschef

30.05.11 Yttrande

19 kap. 4 §, 22
kap 4 och 10 §§
MB, 9 § FMH

För att förhindra spridning av sjukdom låta förstöra föremål av personlig natur eller låta avliva
sällskapsdjur som innehas av privatpersoner.
Avge yttrande till länsstyrelse och mark- och miljödomstol i den s.k. kompletteringsremissen vid
prövning av ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet.

Miljöinspektör

Miljöinspektör
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Ärendetyp
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Delegat

30.05.12 Yttrande

9 kap. 6 §, 19 kap Avge yttrande till länsstyrelsen och mark- och miljödomstol i prövningsärenden efter att nämnden
4 § MB
avgivit yttrande och prövningsmyndigheten återsänt ärendet för yttrande beroende på att någon annan
remissinstans yttrat sig eller att bolaget bemött yttranden.

Förvaltningschef

30.05.13 Yttrande

10 kap. 6 §, 19
kap 4 § MB

Avge yttrande till länsstyrelse eller mark- och miljödomstol i prövningsärende där ansökan om
tillstånd till miljöfarlig verksamhet avser en verksamhet i en kommun angränsande till någon av de
kommuner som ingår i den gemensamma nämnden.

Enhetschef miljöenheten

30.05.14 Yttrande

22 och 26 §§
FMH
24 kap. 8 § MB

Avge yttrande till länsstyrelsen i anmälningsärende angående mindre ändring av tillståndspliktig
miljöfarlig verksamhet.
Avge yttrande till länsstyrelsen och mark- och miljödomstol vid ändring eller upphävande av villkor i
befintligt tillstånd.

Miljöinspektör

30.05.15 Yttrande

30.06.00 VERKSAMHETER SOM ORSAKAR MILJÖSKADOR - 10 kap Miljöbalken MM
30.06.01 Tillsyn
10 kap. MB
Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av föroreningsskada.
30.06.02 Tillsyn
30.06.03 Tillsyn

30.06.04 Yttrande

Enhetschef miljöenheten

Miljöinspektör

10 kap. 14 § MB, Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av allvarlig miljöskada.
Miljöinspektör
18-21 §§ FAM
28 § FMH
Besluta i anmälningsärende om avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada, när åtgärden Miljöinspektör
kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna.
28 § FMH

Avge yttrande till länsstyrelsen vid anmälan om avhjälpandeåtgärder inom förorenade områden som
avses i 10 kap. MB.

30.07.00 VATTENVERKSAMHET - 11 kap Miljöbalken
30.07.01 Yttrande
11 kap. 9a-b, 13 Avge yttrande till berörd myndighet i ärende om anmälan respektive tillstånd om vattenverksamhet.
§§ MB, 21-22 §
FVV
30.07.02 Yttrande
11 kap. 9a-b, 13 Avge yttrande till berörd myndighet i ärende om tillstånd för markavvattning.
§§ MB, 21-22 §§
FVV

Miljöinspektör

Miljöinspektör

Naturvårdshandläggare
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30.08.00 JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET - 12 kap Miljöbalken MM
30.08.01 Tillstånd/
36 § SJVFS
Om det finns särskilda skäl medge undantag från Statens jordbruksverks föreskrifter om miljöhänsyn i Miljöinspektör
dispens
2004:62
jordbruket vad avser växtnäring.
30.08.02 Tillsyn

12 kap. 6 § MB

30.08.03 Tillsyn

12 kap. 10 § MB, Besluta i tillsynsärende som rör miljöhänsyn i jordbruket.
Miljöinspektör
FMJ
12 kap. 6 § MB Avge yttrande till berörd myndighet i ärende angående anmälan för samråd för verksamhet/åtgärd som Naturvårdshandläggare
väsentligt kan komma att ändra naturmiljön.

30.08.04 Yttrande

Besluta i tillsyns- och anmälningsärende angående husbehovstäkter.

30.09.00 KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA ORGANISMER - 14 kap Miljöbalken MM
30.09.01 Tillstånd/
2 kap. 40 § FBM Besluta i ärende om tillstånd till yrkesmässig användning av växtskyddsmedel.
dispens
30.09.02 Tillstånd/
6 kap. 1 § NFS
Besluta i ärende om tillstånd till yrkesmässig användning av växtskyddsmedel inom
dispens
2015:2
vattenskyddsområde.
30.09.03 Tillstånd/
4 kap. 4 § NFS
Besluta i ärende om undantag från bestämmelser i 1-3 §§ NFS 2015:3 om krav på information till
dispens
2015:3
allmänhet vid spridning av biocidprodukt, mm.
30.09.04 Tillsyn
FBM
Besluta i tillsynsärende om användning av växtskyddsmedel och biocider.
30.09.05 Tillsyn
NFS 2003:24
Besluta i tillsynsärende om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor.

Miljöinspektör

Miljöinspektör
Miljöinspektör
Miljöinspektör
Miljöinspektör
Miljöinspektör

30.09.06 Tillsyn

2 kap. 41 § FBM Besluta i ärende om anmälan av yrkesmässig användning av växtskyddsmedel.

30.09.07 Tillsyn

FFVOÄ

Besluta i anmälnings- och tillsynsärende om anläggningar som innehåller fluorerade växthusgaser och Miljöinspektör
ozonnedbrytande ämnen.

30.09.08 Tillsyn

18 § FOPCB

Besluta i ärende om anmälan om åtgärd för att avlägsna PCB-produkter i byggnader och anläggningar. Miljöinspektör

30.09.09 Tillsyn

14 kap. MB

30.09.10 Yttrande

14 kap. MB

Besluta i anmälnings- och tillsynsärende angående kemiska produkter och biotekniska organismer och Miljöinspektör
varor i övrigt.
Avge yttrande till berörd myndighet i tillståndsärenden och övriga ärenden där yttrande begärts med
Miljöinspektör
avseende på kemiska produkter eller biotekniska organismer.

Miljöinspektör
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30.10.00 AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR - 15 kap Miljöbalken MM
30.10.01 Tillstånd/
FAH, 15 kap. 24- Befrielse från hämtning av kärlavfall/köksavfall
dispens
25 §§ MB, 45 §
AF,
30.10.02 Tillstånd/
FAH
Besluta i ärende om dispens/undantag i enlighet med bestämmelser i FAH. Gäller inte befrielse från
dispens
hämtning av kärlavfall/köksavfall.
30.10.03 Tillstånd/
FAH
Besluta om undantag från renhållningsordningens föreskrifter om särskilda skäl föreligger.
dispens
30.10.04 Tillstånd/
15 kap. 24-25 §§ Besluta i ärende om dispens/tillstånd för fastighetsinnehavare att på fastigheten återvinna eller
dispens
MB
bortskaffa avfall. Gäller inte befrielse från hämtning av kärlavfall/köksavfall.
30.10.05 Tillsyn
45 § AF
Besluta i ärende om anmälan från fastighetsägare om att på fastigheten kompostera eller på annat sätt
återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall. Gäller inte befrielse från hämtning av
kärlavfall/köksavfall.

Delegat

Enhetschef miljöenheten

Miljöinspektör
Enhetschef miljöenheten
Miljöinspektör
Miljöinspektör

30.10.06 Tillsyn

FAH

Besluta i ärende om anmälan i enlighet med bestämmelser i FAH.

Miljöinspektör

30.10.07 Tillsyn

15 kap. MB

Besluta i tillsynsärende som berör avfall.

Miljöinspektör

30.10.08 Yttrande

AF

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om anmälan eller tillstånd avseende transport eller insamling
av avfall.

Miljöinspektör

30.11.00 TILLSYN - 26 kap Miljöbalken, särskilda ärenden
30.11.01 Tillsyn

30.12.00
30.12.01
30.12.02
30.12.03

26 kap. 11 § MB Besluta i tillsynsärende angående stängsel, stängselgenombrott och diken.
2 kap 8 § MTF

STRÅLSKYDDSLAG (1988:220)
Tillsyn
31 § SSL
Begära upplysning eller handlingar som behövs för tillsynen.
Tillsyn
16 § SSF
Besluta i tillsynsärende, utan vite, angående solarieverksamhet.
Tillsyn
10 § SSMFS
Besluta i ärende om anmälan av verksamhet i vilket solarium upplåts till allmänheten.
2012:5
30.12.04 Tillsyn
32 § SSL
Besluta om föreläggande utan vite.

Miljöinspektör

Miljöinspektör
Miljöinspektör
Miljöinspektör
Miljöinspektör
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Nr

Ärendetyp

30.12.05 Tillsyn
30.12.06 Tillsyn

Ärende
32 § SSL
34 § SSL

30.13.00 TOBAKSLAG (1993:581)
20 § TL
30.13.01 Tillsyn
20 § TL
30.13.02 Tillsyn

Delegat

Besluta om förbud utan vite.
Enhetschef miljöenheten
Besluta att förena föreläggande och förbud med vite om högst 30 000 kr för respektive adressat i varje Förvaltningschef
enskilt ärende eller löpande vite om högst 15 000 kr per överträdelse eller om 15 000 kr per månad
som föreläggandet eller förbudet inte åtlyds.

Besluta i tillsynsärende med rätt att meddela föreläggande utan vite.
Besluta i tillsynsärende med rätt att meddela förbud utan vite.

Miljöinspektör
Enhetschef miljöenheten

30.13.03 Tillsyn

20 § TL

Besluta att förena föreläggande och förbud med vite om högst 30 000 kr för respektive adressat i varje Förvaltningschef
enskilt ärende eller löpande vite om högst 15 000 kr per överträdelse eller om 15 000 kr per månad
som föreläggandet eller förbudet inte åtlyds.

30.13.04 Tillsyn

22 § TL

Begära att få de upplysningar, handlingar, och liknande som behövs för tillsynen.

Miljöinspektör

30.14.00 LAG (1998:1707) OM ÅTGÄRDER MOT BULLER OCH AVGASER FRÅN MOBILA MASKINER
30.14.01 Tillsyn
7-9 §§ LÅB, 9 § Besluta i tillsynsärende med rätt att meddela föreläggande utan vite.
Miljöinspektör
FBU
30.14.02 Tillsyn
7-9 §§ LÅB, 9 § Besluta i tillsynsärende med rätt att meddela förbud utan vite.
Enhetschef miljöenheten
FBU
30.14.03 Tillsyn
7-10 §§ LÅB, 9 § Besluta att förena föreläggande och förbud med vite om högst 30 000 kr för respektive adressat i varje Förvaltningschef
FBU
enskilt ärende eller löpande vite om högst 15 000 kr per överträdelse eller om 15 000 kr per månad
som föreläggandet eller förbudet inte åtlyds.

30.15.00
30.15.01
30.15.02
30.15.03

LAG (2014:799) OM SPRÄNGÄMNESPREKURSORER
Tillsyn
7 § LSP
Begära att få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.
Tillsyn
8 § LSP
Besluta i tillsynsärende med rätt att meddela föreläggande utan vite.
Tillsyn
8 § LSP
Besluta att förena föreläggande med vite om högst 30 000 kr för respektive adressat i varje enskilt
ärende eller löpande vite om högst 15 000 kr per överträdelse eller om 15 000 kr per månad som
föreläggandet eller förbudet inte åtlyds.

Miljöinspektör
Miljöinspektör
Förvaltningschef
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Nr

Ärendetyp

Ärende

30.16.00 LAG OM HANDEL MED VISSA RECEPTFRIA LÄKEMEDEL (2009:730)
30.16.01 Tillsyn
21 § LHRL
Begära att få de upplysningar och handlingar som behövs för kontrollen.
30.17.00 ORDNINGSLAG (1993:1617) MM
30.17.01 Yttrande
OL och ALO
Avge yttrande till polismyndighet i ärende om allmänna sammankomster, offentliga tillställningar,
bullrande verksamheter, rätt att skjuta inom detaljplanelagt område och liknande verksamheter.

Delegat

Miljöinspektör

Miljöinspektör

30.18.00 BILSKROTNINGFÖRORDNING (2007:186)
30.18.01 Yttrande
6 § BSF
Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden om auktorisation för bilskrotningsverksamhet.

Miljöinspektör

30.19.00 BEGRAVNINGSFÖRORDNING (1990:1147)
30.19.01 Yttrande
30 § BF
Avge yttrande angående tillstånd att utströ aska efter avliden person.

Naturvårdshandläggare

30.20.00 LAG (1966:742) OM HOTELL- OCH PENSIONATSRÖRELSE
30.20.01 Yttrande
LHP
Avge yttrande till polismyndighet i ärenden rörande tillstånd till hotell- och pensionatsrörelse.

Miljöinspektör

30.21.00 TERRÄNGKÖRNINGSFÖRORDNING (1978:594)
30.21.01 Yttrande
12 § TKF
Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om undantag från bestämmelserna i 1 § TKL.

Naturvårdshandläggare

30.22.00 SVÄVARFARTSFÖRORDNING (1986:305)
30.22.01 Yttrande
3 § SFF
Avge yttrande till länsstyrelsen med anledning av samråd om tillstånd att använda svävare.

Naturvårdshandläggare
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40.00.00 LIVSMEDELSOMRÅDET MM
Nr

Ärendetyp

40.01.00 REGISTRERING
40.01.01

Ärende

Delegat

Besluta i ärende om registrering av livsmedelsanläggning.

Miljöinspektör

40.02.00 FASTSTÄLLANDE AV EGENKONTROLL
40.02.01
Besluta i ärende om fastställande av provtagningspunkter samt frekvensen av normal
respektive utvidgad kontroll av dricksvatten.

Miljöinspektör

40.03.00 ÅTGÄRDER VID BRISTANDE EFTERLEVNAD MM - LIVSMEDEL
40.03.01 Kontroll
22 § LML
Besluta att meddela de förelägganden som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut
Miljöinspektör
som har meddelats med stöd av lagen, de EG- bestämmelser som kompletterats av lagen och
de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna ska följas.
40.03.02 Kontroll

22 § LML

40.03.03 Kontroll

23 § LML

40.03.04 Kontroll

24 § LML

Besluta att ta hand om en vara som
Miljöinspektör
1. har släppts ut på marknaden eller uppenbart är avsedd att släppas ut på marknaden, i strid
med 10 § LML eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen,
2. avses med ett föreläggande eller ett förbud enligt 22 § LML, om föreläggandet eller
förbudet inte följs.

40.03.05 Kontroll

24 § LML

40.03.06 Kontroll

Art. 54.2 a) EG 882/2004

Besluta om att på ägarens bekostnad låta förstöra omhändertagen vara, eller varor som
omfattas av ett förbud enligt föreskrifter meddelade med stöd av 6 § LML.
Besluta om sanering eller andra åtgärder som anses vara nödvändiga för att se till att
livsmedel är säkra eller att lagstiftning följs.

Besluta att meddela de förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har Enhetschef miljöenheten
meddelats med stöd av lagen, de EG- bestämmelser som kompletterats av lagen och de
beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna ska följas.
Besluta att förena föreläggande och förbud med vite om högst 30 000 kr för respektive
Förvaltningschef
adressat i varje enskilt ärende eller löpande vite om högst 15 000 kr per överträdelse eller
om 15 000 kr per månad som föreläggandet eller förbudet inte åtlyds, enligt 22 § eller enligt
de EG-bestämmelser som kompletterats av LML.

Förvaltningschef
Miljöinspektör
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Nr

Ärendetyp

Ärende

Delegat

Besluta om att begränsa eller förbjuda utsläppande av livsmedel på marknaden och import
eller export av livsmedel.
Besluta om att beordra att livsmedel ska återkallas eller dras tillbaka från marknaden

Miljöinspektör

Besluta om att beordra att livsmedel ska destrueras.
Besluta i ärenden avseende tillstånd till att livsmedel används för andra ändamål än de som
de ursprungligen var avsedda för.
Besluta om att tillfälligt avbryta driften av eller stänga hela eller delar av det berörda
företaget under en lämplig tidsperiod.
Besluta om att under högst 3 dygn avbryta driften av eller stänga hela eller delar av det
berörda företaget.
Besluta om att förbjuda driften av det berörda företaget tills en komplett anmälan om
registrering inkommer.
Besluta om åtgärder som avses i Art. 19 i EG-förordning 882/2004 för sändningar från
tredjeländer.

Förvaltningschef
Enhetschef miljöenheten

40.03.07 Kontroll

Art. 54.2 b) EG 882/2004

40.03.08 Kontroll

Art. 54.2 c) EG 882/2004

40.03.09 Kontroll
40.03.10 Kontroll

Art. 54.2 c) EG 882/2004
Art. 54.2 d), EG 882/2004

40.03.11 Kontroll

Art. 54.2 e), EG 882/2004

40.03.12 Kontroll

Art. 54.2 e), EG 882/2004

40.03.13 Kontroll

Art. 54.2 e), EG 882/2004

40.03.14 Kontroll

Art. 54.2 g) EG 882/2004

40.03.15 Kontroll

Art. 54.2 h) EG 882/2004

Besluta om andra åtgärder som anses vara motiverade.

Enhetschef miljöenheten

40.03.16 Kontroll

25 § LML

Miljöinspektör

40.03.17 Kontroll

8 § LMF

Besluta om åtgärder som behövs för att spåra smitta och undanröja risk för smittspridning
efter underrättelse från smittskyddsläkaren om att smitta sprids eller misstänks spridas
genom livsmedel.
Besluta om skyldighet för den som är sysselsatt med livsmedelsverksamhet att genomgå
läkarundersökning om det behövs av livsmedelshygieniska skäl.

40.03.18 Kontroll

33 § LML

Besluta om att beslutet ska gälla även om det överklagas.

Delegat i ärendet

Enhetschef miljöenheten

Enhetschef miljöenheten
Miljöinspektör
Miljöinspektör
Enhetschef miljöenheten

Förvaltningschef

40.04.00 ÅTGÄRDER VID BRISTANDE EFTERLEVNAD - ANIMALISKA BIPRODUKTER
40.04.01 Kontroll
23 § LFAB
Besluta att meddela de förelägganden som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut
Miljöinspektör
som har meddelats med stöd av lagen, de EG- bestämmelser som kompletterats av lagen och
de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna ska följas.
40.04.02 Kontroll

23 § LFAB

Besluta att meddela de förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har
meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletterats av lagen och de
beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna ska följas.

Enhetschef miljöenheten
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Nr

Ärendetyp

Ärende

Delegat

40.04.03 Kontroll

24 § LFAB

Besluta att förena föreläggande och förbud med vite om högst 30 000 kr för respektive
Förvaltningschef
adressat i varje enskilt ärende
eller löpande vite om högst 15 000 kr per överträdelse eller om 15 000 kr per månad som
föreläggandet eller förbudet inte åtlyds, enligt 23 § LFAB eller enligt de EG-bestämmelser
som kompletterats av lagen.

40.04.04 Kontroll

25 § första stycket LFAB

Besluta att ta hand om vara som
Miljöinspektör
1. har släppts ut på marknaden, eller uppenbart är avsedd att släppas ut på marknaden i strid
med 7 och 8 §§, de föreskrifter som meddelats med stöd av 9 och 11 §§ eller de EGbestämmelser som kompletteras av lagen samt
2. avses med ett föreläggande eller förbud enligt 23 § LFAB om föreläggandet eller
förbudet inte följs.

40.04.05 Kontroll
40.04.06 Kontroll

25 § andra stycket LFAB
33 § LFAB

Besluta om att låta förstöra en vara på ägarens bekostnad.
Besluta om att beslutet ska gälla även om det överklagas.

40.05.00 KONTROLL AV INFÖRSEL AV LIVSMEDEL FRÅN TREDJELÄNDER
40.05.01 Kontroll
Art. 18 EG 882/2004
Besluta om att omhänderta en sändning till dess kontrollmyndigheten erhållit resultat av
offentlig kontroll vid misstanke om bristande efterlevnad m.m.

Förvaltningschef
Delegat i ärendet

Miljöinspektör

40.05.02 Kontroll

Art. 19.1 EG 882/2004

Besluta om omhändertagande av livsmedel från tredjeländer som inte överensstämmer med Miljöinspektör
bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen.

40.05.03 Kontroll

Art. 19.1 EG 882/2004

Besluta om omhändertagande av livsmedel från tredjeländer som inte överensstämmer med Förvaltningschef
bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen samt beslut om att a) Förordna om att livsmedlet
destrueras, blir föremål för särskild behandling i enlighet med art. 20 eller återsänds utanför
gemenskapen i enlighet med Art. 21 eller vidtagande av andra lämpliga åtgärder.

40.05.04 Kontroll

Art. 19.1 EG 882/2004

Besluta om omhändertagande av livsmedel från tredjeländer som inte överensstämmer med Enhetschef miljöenheten
bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen samt beslut om att b) Beträffande livsmedel som
redan släppts ut på marknaden, förordna om att livsmedlet återkallas eller dras tillbaka från
marknaden innan någon av de åtgärder som anges ovan vidtas.
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Nr

Ärendetyp

Ärende

Delegat
Miljöinspektör

40.05.05 Kontroll

Art. 19.2 EG 882/2004

Besluta om att omhänderta sändning i avvaktan på destruktion eller vidta andra lämpliga
åtgärder som är nödvändiga för att skydda människors och djurs hälsa.

40.05.06 Kontroll

Art. 19.2 EG 882/2004

Beträffande livsmedel av icke-animaliskt ursprung som är föremål för strängare kontroller i Enhetschef miljöenheten
enlighet med Art. 15.5 och som inte kontrollerats eller hanterats i enlighet med Art. 17, a)
se till att det återkallas och omhändertas.

40.05.07 Kontroll

Art. 19.2 EG 882/2004

Beträffande livsmedel av icke-animaliskt ursprung som är föremål för strängare kontroller i Förvaltningschef
enlighet med Art. 15.5 och som inte kontrollerats eller hanterats i enlighet med Art. 17, a)
se till att det återkallas och omhändertas och b) att det därefter antingen destrueras eller
återsänds i enlighet med Art. 21 EG 882/2004.

40.06.00 FÖRORDNING (2011:1060) OM KONTROLL VID EXPORT AV LIVSMEDEL
40.06.01 Intyg

3 § FKEL

40.07.00 AVGIFTER OCH ADMINISTRATIVT
40.07.01
5-6 §§ FAOKL
40.07.02

Art. 3 EG 882/2004

40.07.03

34 § LMF

40.07.04

5-6 §§ FAOFA

40.08.00 ALKOHOLLAG (1994:1738)
40.08.01 Yttrande
8 kap. AHL

Utfärdande av exportintyg vid export av livsmedel

Miljöinspektör

Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av livsmedelsföretag vilken ligger till grund
för årlig kontrollavgift
Besluta om att justera kontrolltid genom att öka eller sänka kontrolltiden vilken ligger till
grund för årlig kontrollavgift.
Besluta om ersättning för kontrollmyndighetens kostnader som uppkommer till följd av
åtgärder i samband med omhändertagande av vara enligt 24 § LML.

Miljöinspektör

Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av verksamheter som befattar sig med
animaliska biprodukter vilken ligger till grund för årlig kontrollavgift.

Miljöinspektör

Avge yttrande till den nämnd inom kommunen som handhar alkoholärenden.

Miljöinspektör

Enhetschef miljöenheten
Enhetschef miljöenheten
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